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PODZIĘKOWANIA 
 

 9 lipca grupa mieszkańców naszej gminy 
uczestniczyła w wycieczce autobusowej na wspaniały basen 
w Gorzycach z wieloma atrakcjami. Największym 
powodzeniem cieszyła się zjeŜdŜalnia, na której zarówno 
dzieci, jak i dorośli świetnie się bawili. DuŜą popularnością 
cieszyły się: jacuzzi, grota solna oraz bicze wodne, równieŜ 
basen z gejzerami i wodospadami sprzyjał wesołej zabawie. 
Wszyscy uczestnicy, na łamach gazetki samorządowej, 
pragną serdecznie podziękować organizatorom za te 
wspaniałe chwile, które przeŜyli! 

O CO BIEGA 

 Rzecz dzieje się w małej angielskiej plebanii podczas 
drugiej wojny światowej. Miejscowy pastor, poza urodą i 
elegancją posiada jeszcze młodą Ŝonę - byłą aktorkę i 
równocześnie siostrzenicę biskupa. Ma równieŜ cichą 
wielbicielkę, która w obronie moralności w miasteczku, pała 
świętym oburzeniem na Ŝonę pastora. Pewnego dnia, 
nieoczekiwanie pojawia się gość - kolega pastorowej z 
czasów uprawiania aktorstwa. Niewinna wyprawa do 

amatorskiego teatrzyku powoduje ciąg nieprzewidzianych wydarzeń. Na plebanii pojawiają się wciąŜ 
nowi goście, którzy - chcąc nie chcąc - biorą udział w niewinnym początkowo oszustwie. Sytuacja 
komplikuje się, gdy na plebanię przybywa niemiecki oficer zbiegły z obozu. Ma broń...   
 Wszystko to zobaczyła w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, w dniu 23.06.2008 r., grupa 46 
osobowa z Nędzy, która uczestniczyła w spektaklu : „O co biega”. Wszyscy uczestnicy byli zachwyceni 
grą aktorów, w teatrze rozlegały się salwy śmiechu. Często wyraŜaną opinią było: „downo my się tak nie 

uśmioli”.  Redakcja gminnej gazetki w imieniu kobiet z Nędzy i ich rodzin składa podziękowania za 
umoŜliwienie przygody z teatrem. 

 



Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo-
sanitarnym i salą zajęć w Górkach Śląskich - stan surowy zamknięty sali gimnastycznej 

� przetarg nieograniczony na "Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną 
wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i salą zajęć w Górkach Śląskich przy ul. Ofiar 
Oświęcimskich 57 - stan surowy zamknięty sali gimnastycznej" ogłoszono w Biuletynie 
Zamówień Publicznych nr 151684-2008 z dnia 7.07.2008 r., w siedzibie zamawiającego na 
tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Nędza,  

� otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, w dniu 30.07.2008 r. o godz. 900,  
� złoŜono 3 oferty, z czego odrzucono - 0,  
� wybór oferty: 

Usługi Ogólnobudowlane DORBUD s.c. D. Stuka & Z. Stuka, 
ul. Sienkiewicza 11a, 47-440 Nędza,  

� cena wybranej oferty: 214 991,33 zł brutto; gwarancja: 36 miesięcy; termin płatności: 14 dni 
od dostarczenia faktury.  

 
KURS ROLNICZY! 

 

 
 

 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Będzinie organizuje KURS ROLNICZY. Kurs przygotowuje do egzaminu na tytuł 
„WYKWALIFIKOWANY ROBOTNIK W ZAWODZIE ROLNIK” 
  Kurs ten obejmuje zagadnienia z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, nowoczesnych 
sposobów gospodarowania oraz pozyskiwania środków pomocowych dla gospodarstwa. Wykładowcami 
są doświadczeni specjaliści Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Ukończenie 
tego kursu umoŜliwia nie tylko podniesienie kwalifikacji ale równieŜ ułatwia przejęcie gospodarstwa 
rolnego oraz korzystanie ze środków PROW 2007-2013. Zapraszamy wszystkich chętnych 
zainteresowanych naszym kursem i prosimy o kontakt. 
  
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać: 
tel./fax 032/267-74-35 lub e-mail: pzdr.bedzin@odr.net.pl 
42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 22 
 

 
 
 
 
 
 U nas moŜesz opłacić rachunek za prąd, telefon, ubezpieczenie, RTV, 
spłacać kredyt lub inne rachunki. Wpłacane rachunki wpływają na konta 
odbiorców nawet w tym samym dniu roboczym! Opłaty juŜ od 0 zł!  
*Standardowa opłata wynosi 2,50 zł do kwoty 1 000 zł 
Oferujemy atrakcyjne poŜyczki na dowód! 
Nie wymagamy: 
- zabezpieczeń, poręczycieli 
- zaświadczeń o dochodach do kwoty 20 tys. zł 

         - zgody współmałŜonka do kwoty 10 tys. zł 
Zapraszamy do wymiany walut w KANTORZE. MoŜliwość negocjacji cen! 
 

Agencja PKO BP w Nędzy 
 

Agencja PKO BP  w Nędzy ul. Sobieskiego 5  tel. (032) 410 33 81  



JAK KSZTAŁTUJE SIĘ BUDśET GMINY PO I PÓŁROCZU 2008 ROKU 
 
I.  DOCHODY 

 
           Dochody  ogółem w I półroczu  2008 r. wykonano w wysokości 7.195.786,31 zł. na plan 
13.188.547,95 zł., co stanowi 54,56% wykonania planu dochodów. W stosunku do I półrocza  2007 roku  
wykonanie dochodów wzrosło o kwotę 1.127.487,58 zł.     

Dochody budŜetu gminy przedstawia się według  podstawowych źródeł : 

• dochody własne 
• subwencja ogólna 
• dotacje 

       PoniŜszy wykres przedstawia wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r. z podziałem na podstawowe 
źródła tych dochodów. 
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II.        WYDATKI 

 
       Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 roku wyniosło kwotę 6 005 971,40 zł. na plan 
14.099.205,09 zł., co stanowi 42,60 % wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych wydatków, 
wydatki bieŜące stanową 93,14 %, co odpowiada kwocie 5.594.019,10 zł.,  a wydatki majątkowe stanowią 
6,86 % co odpowiada kwocie 411.952,30 zł  
             W strukturze poniesionych wydatków, wykonanie w rozbiciu na jednostki organizacyjne gminy 
przedstawiają się następująco : 
 

 
Nazwa jednostki organizacyjnej 

Gminy 

 
Plan 

 na 2008 r. 
  

 
Wykonanie 

wydatków za 
  2008 r.  

 
% wykonania 
wydatków do 

wykonania wydatków 
ogółem 

1 2 3 4 
 
1. Urząd Gminy w Nędzy 
2.   Zespół Szkolno -   
      Gimnazjalny w Nędzy 
3. Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w Górkach Śl. 
4. Zespół Szkolno –   
      Przedszkolny w Babicach 
5. Przedszkole w Nędzy 
6. Zespół Szkolno –  
      Przedszkolny w Zawadzie Ks. 
7. Gminny Ośrodek Pomocy  

Społecznej w Nędzy 

 
6.666.575,09 

 
2.927.283,00 
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672.182,00 
479.120,00 

 
905.797,00 

 
1.945.636,00 

 
2.318.807,29 
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279.394,17 

 
328.532,88 
268.512,54 

 
484.811,90 

 
898.814,76 

 
38,61 % 

 
23,76 % 

 
4,65 % 

 
5,47 % 
4,47 % 

 
8,07 % 

 
14,97 % 

Ogółem 14.099.205,09 6.005.971,40 100,00 % 
 



 
REFLEKSJE PO WIZYCIE W WILNIE – WŚRÓD NAS SĄ ARTYŚCI 

 
 Wilno 29.07.2008 r.  

Ostrobramska Panno Święta 
 
Wysoko na wzgórzu na zamku Gedymin na maszcie sztandary rozpina 
Spina rumaka w galopie i ostrogą zacina… 
Kompas mego serca, sprawa bardzo pilna. 
Pocałunkiem róŜy wiatrów kurs bierze do Wilna 
O dumna Eris, o dolino Niemna, 
Kołysko mego Ŝycia, kocham Cię – boś zmienna. 
Matuchno ma droga, Ostrobramska Pani, przyjmij Ŝe mój pokłon, 
Ja przynoszę w dani, spracowane ręce, łoskot serca mego 
Bym na ścieŜce cnoty, odstąpił od złego, 
Kiedy prawiem martwy podnoszę powieki 
Przyjmij mój trud Ŝycia, jak Adam przed wieki 
Bym pod spojrzeniem matki, krojąc chleb na stole 
Przyjął co Syn Twój zechce, skuty w Twą niewolę 
O stroiciele komputera, co cichutko gotowy. 
Posłać w cztery strony świata dla Matki, siostry, Ŝony, ojca, brata… 
Najpiękniejsze z Wilna, 
Pozdrowienia jak hejnał, silne jak wulkanu wybuchy. 
By nikt, kto serce ma w piersi nie ślepiec, ni głuchy 
Pomyślał z miłością o Litewskiej Ziemi, co skarb swój wysoko, w małej dziupli chowa 
By niemowlę przy piersi, młodzi, w sile wieku, starca siwa głowa 
Oddali tu pokłon, zdrowaś zanucili… 
Zachęcam z całego serca, ja wszystkich, moi drodzy, mili 
Oto perła Ŝycia, Twego Ŝycia chwili! 
Budzisz dzwoneczku deszczu. 
A tęcza dnia tego, nie zapomnę juŜ nigdy, cud oblicza twego. 
Tylko kropelka na Rossie drŜy i cichutko płacze 
Chusteczką nosek wyciera, bo tu serce mocno kołacze. 
Tam zadumana wycieczka, czy to sen mocny, czy jawa spoziera, 
To ostry Marylki makijaŜ, zewsząd na mnie naciera 
O szkatułki ulic miasta, patyną przybrane cudownie 
Skrzypią nawiasy świątyni, i ten tylko się dowie. 
I czuję, Ŝe szlocham Adamie Jej rzęsy dotykam po Tobie. 
A Łazarz wyciąga rękę i ostro źrenicę wytęŜa 
WąŜ wycieczki wciąŜ syczy i sakiewki napręŜa 
Kamienne schody do Matki, choć sztywne kolano nie słucha, 
bo wyrzeźbione wiekami 
Mów Mamie a ona wysłucha… 
Tu bije serce Matki 
Matka skomlenie wysłucha. 
Dotykam stoliczka u Mistrza 
Kłaniam się nisko bo wena 
O korekty Adama proszę pokornie 
By wszystko to raczył pozmieniać 
 

 

Odrowąż 
 
 
 



ADRESY KOMINIARZY 
 

1. Zakład Kominiarski Okręg Nr 2 - Mistrz kominiarski Józef Liszka, ul. Dworcowa 
54/3, 47-400 Racibórz, tel. 032/415 17 61, kom. 601 529 756 

2. Mistrz kominiarski Wilhelm Syrnicki, ul. Mleczna 23, 43-186 Orzesze - Gardowice, 
tel. 032/221 50 95, kom. 601 891 526 

3. Mistrz kominiarski Roman Koczwara, ul. Raciborska 11, 47-420 Kuźnia -  
Raciborska, tel. kom. 609 187 140 

 

 
POMÓśMY POSZKODOWANYM PRZEZ TRĄBĘ 

 
 770 zniszczonych budynków, dziesiątki samochodów i maszyn rolniczych – to tragiczny 
bilans nawałnic, jakie przeszły nad miejscowościami w woj. opolskim, śląskim, łódzkim i 
podlaskim. Tysiące osób straciło dach nad głową. 

Osoby i instytucje, które chcą wspomóc akcję pomocy poszkodowanym mogą dokonywać wpłat na konto: 

CARITAS POLSKA  
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9,  
01-015 Warszawa  
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526  
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384  

z dopiskiem: TRĄBA 

WYŚLIJ SMS O TREŚCI "POMAGAM" NA NUMER 72902  

 
WAKACJE W SZYMOCICACH 

 
 O tym jak efektywnie zagospodarować swój wolny czas w miejscu swojego zamieszkania, wiedzą 
doskonale dzieci z Szymocic, które aktywnie  biorą udział w zajęciach organizowanych przez  miejscową 
Świetlicę. Animacją czasu wolnego dzieci zajmuje się zatrudniona obecnie w Świetlicy mieszkanka 
Szymocic - Michalina Buczek, która dba o to aby kaŜdy znalazł w niej zajęcie dla siebie. 
 W okresie letnich wakacji w Świetlicy prowadzone są gry i zabawy  ruchowe, głównie na świeŜym 

powietrzu  przed budynkiem świetlicy lub z tyłu na placu 
zabaw. Lekarstwem na nudę są równieŜ konkursy śpiewu,  
uwielbiane zwłaszcza przez dziewczyny, a takŜe zajęcie 
plastyczne, które takŜe mają grono swoich zwolenników.  
 19 sierpnia na boisku w Szymocicach odbył się plener 
malarski. Chętni do wzięcia udziału w nim kreślili  otaczający 
ich krajobraz.  Wszyscy młodzi artyści za swoje prace zostali  
nagrodzeni lodami. 
 Dzieci i młodzieŜ z Szymocic korzystają równieŜ z 
wycieczek, a takŜe  innych atrakcji   organizowanych w 
ramach „akcji lato” przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz 
Świetlicę w Nędzy. 
 Świetlica  spełnia ogromną rolę w integracji dzieci, jest 
miejscem spotkań, które nakłaniają  do wyjścia z domu i 

oderwania się od telewizora czy komputera, pozwalają lepiej się poznać i zawrzeć nowe znajomości, 
dlatego teŜ wszystkich zainteresowanych zaprasza do współpracy! 

 
DEKLARACJA WSPÓŁPRACY 

 
 Gmina Nędza złoŜyła deklarację współpracy 
ze Związkiem Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP  
w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 
2007-2013, Priorytet V – Dobre rządzenie, 
Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego 
sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu 
obywatelskiego. 
 Głównym celem projektu jest realizacja 
programu poradnictwa prawnego i obywatelskiego    

skierowanego do obywateli o utrudnionym dostępie 
do tego typu usług, poprzez stworzenie i 
prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego na wsiach. Partnerstwo 
planuje umieszczenie punktów poradnictwa w 
utworzonych w br. Centrach Edukacyjno 
Oświatowych na wsiach.

 

SPRZEDAM 
Działka 20 arów (pod działalność i mieszkaniowa) 
Nędza ul. Jana Pawła II  
(naprzeciw SILVEST S.A., dawnej roszarni) 
tel. 602 396 250 



  
 
 

WÓJT 
GMINY NĘDZA 

 
ORAZ 

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

SZYMOCIC 

ZAPRASZAJĄ NA 
 
 
 
 
 

 

DATA:                21.09.2008 

MSZA  ŚWIĘTA O GODZ. 1000  W SZYMOCICACH 

 W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI: 

• KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ 

• WYSTĘP ZESPOŁU TANECZNEGO „ŁĘśCZOK” 

• KABARET „SZPYNDLIKI” 

• GAWĘDZIARKA TERESA SZULC 

• KABARET „GUSTLIKI” 

• KONCERT ZESPOŁU 

 
 

� KONKURSY, GRY I ZABAWY DLA DZIECI I DOROSŁYCH 

• ZABAWA TANECZNA – PRZYGRYWA ZESPÓŁ 

 

 
 

GAZETA SAMORZĄDOWA 
ADRES REDAKCJI :  
Urząd Gminy w Nędzy  
ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza 
e-mail: redakcja@nedza.pl 
NAKŁAD : 1000 egzemplarzy  

URZĄD  GMINY  W  NĘDZY  
ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza 
tel. 0 32 410 20 18, tel./fax 0 32 410 23 99 
www.nedza.pl 
e-mail: ug@nedza.pl 
godziny urzędowania:  
poniedziałek: od 730 do 1700 
wtorek, środa, czwartek: od 730 do 1530 
piątek: od 730 do 1400 

 


